
JADŁOSPIS  Przedszkole Nr 24 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 
29.10.2018 

 

Śniadanie: 
Płatki żytnie 180 ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni)masło10g(mleko) ,polędwica drobiowa 20g,   pomidor 10g, 
sałata 5g   
Herbata miętowa 200 ml 

Owoc : Jabłko   Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami   250 ml  (seler, żeberka wieprzowe )   
Kisiel  z rodzynkami 100 ml + biszkopty 2 szt.(gluten pszenny) 
II danie: 
Makaron  (gluten pszenny)100g z szynką wieprzową i sosem koperkowym  100ml Surówka z 

kapusty pekińskiej z pomidorem i szczypiorkiem (olej rzepakowy) 70g 
Kompot  porzeczkowy  200ml 

 
Wtorek 

30.10.2018 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 10g(mleko), ser żółty 

10g(mleko),szynka wiejska 10g, ogórek zielony10g, rzodkiewka 5g 
Herbata owocowa 200ml 

Owoc : Śliwka  Sok marchew- jabłko 
Jarzynowa  z ziemniakami 250ml (seler, łopatka wieprzowa) 
Budyń czekoladowy 100ml + pieczywo Wasa 1szt. 
(mleko, gluten pszenny)   Herbata 200ml 
II danie: 
Pulpet wieprzowy 60g , sos pomidorowy 50ml  Kasza jęczmienna100g(gluten pszenny) 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem ( jabłko, kapusta czerwona, por, olej rzepakowy)  40g 
Sałata z pomidorami w sosie miodowo-musztardowym 30g 
Kompot  jabłkowy  200ml 

 
Środa 

31.10.2018 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku  180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 
10g(mleko), sałatka z tuńczykiem i ryżem30g, pomidor 10g , szczypior 5gHerbata czarna z 

cytryną200 ml 
Owoc: Jabłko  Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Rosół z makaronem   250 ml(seler ,gluten pszenny, porcja rosołowa ) 
Bułka kajzerka. z powidłami ½ szt.(mleko, gluten żytni)) 
Herbata 200ml 

II danie : 
Podudzie z kurczaka 60g, Ziemniaki 100g, 
Surówka z  ogórkiem zielony(ogórek , kapusta pekińska,, szczypiorek, olej rzepakowy)40g 

Pomidory w jogurcie naturalnym 30g 
Kompot gruszkowy   200 ml 

 
 

 

 

Piątek 
02.11.2018 

Śniadanie: 
Płatki ryżowe na mleku 180ml(mleko, gluten), pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło10g(mleko) szynka konserwowa  10g,ogórek zielony 10g 
Herbata owocowa 200ml 

Owoc :  Gruszka  Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Krupnik z ziemniakami 250ml (seler, łopatka wieprzowa ) 
Rogal maślany 1szt   (gluten, mleko)   
Herbata 200ml 

II danie: 
Filet z łososia z warzywami   60g /40g, Ziemniaki ze świeżym koperkiem  40g  Mix warzyw 30g 
Kompot wieloowocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na 
wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - cukier, miód 

 
 
 
 



 
JADŁOSPIS  Przedszkole Nr. 24 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II 
 

Poniedziałek 
05.11.2018 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane   na mleku 180 ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), 
masło 10g(mleko), szynka rubinowa  20 g, pomidor   10g 
Herbata czarna  z cytryną  200ml 

Owoc :  Jabłko  Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Kapuśniak z ziemniakami  250ml(seler, żeberka wieprzowe ) 
Chałka z masłem 1 szt.(mleko)           Herbata 200ml 
Risotto z kurczakiem  i warzywami z kurkumą  100g   Ryż 100g Surówka z czerwonej kapusty z 
jabłkiem 70g 
Kompot  porzeczkowy 200ml 

 
Wtorek 

06.11.2018 
 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) ,pasztet 10g (gluten) 
masło10g(mleko),  jajko na twardo 1/2szt, ogórek10g , rzodkiewka 5g 
Herbata z pomarańczą  200 ml 

Owoc : Gruszka  Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Pomidorowa z makaronem 250ml(seler, gluten, łopatka wieprzowa) 
Jogurt naturalny + biszkopty  2 szt.(gluten pszenny, mleko) 
Herbata 200ml 

II danie: 
Kotlet mielony 60g,(gluten, szynka wieprzowa) 
Ziemniaki 100g 
Surówka z pomidorów(kapusta pekińska, pomidor, natka , olej rzepakowy)40g  Sałata w ziołach 
(olej rzepakowy) 30g 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Środa 

07.11.2018 

Śniadanie:Kasza manna na mleku  pieczywo mieszane gluten pszenny luten żytni) 
masło10g(mleko)  kiełbasa krakowska 10g, ser biały 10g(mleko) , sałata 5g 
Herbata miętowa 200ml 

Owoc: Jabłko  Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Barszcz ukraiński z ziemniakami 250ml ( seler, żeberka wieprzowe ) 
II danie: 
Pierogi ruskie  z jogurtem 160g/50ml (gluten pszenny, mleko) Marchewka z jabłkiem 70g 
Kompot  gruszkowy 200ml 

 
Czwartek 

08.11.2018 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło10 g(mleko) szynka wiejska 
10g,pasta z makreli i sera białego  20g,(mleko) ,  pomidor10g 
 Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc : Śliwka   Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Zupa grochowa z ziemniakami 250ml (seler, udko z kurczaka) 
Budyń z brzoskwinią 100 ml+ herbatniki 2szt(mleko, gluten pszenny) 
Herbata 200ml 
II danie: 
Karkówka pieczona 60g,Sos pieczeniowy 50ml 
Kasza gryczana  100g(gluten) 
Surówka Colesław(kapusta, marchew, cebulka, majonez)40g(jajko)  Sałata w ziołach (olej 

rzepakowy, bazylia) 30g 
Kompot  z czarnej porzeczki i jabłka 200ml 

 
Piątek 

09.11.2018 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku  180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) 
masło10g (mleko),wędlina drobiowa 10g,ogórek 10g, rzodkiewka 5g   
Herbata z sokiem malinowym 200ml 

Owoc :  Jabłko  Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Ryżowa z koperkiem    250ml(seler, szynka wieprzowa) 
Bułka drożdżowa  1 szt.(gluten)       Herbata 200ml 
II danie: 
Filet rybny w panierce (Miruna) 60g(gluten pszenny) 
Ziemniaki  100g 
Surówka z kiszonej kapusty (kapusta, marchew, olej rzepakowy)40g kapusta biała z kukurydzą i 
jabłkiem 30g(olej rzepakowy) 
Kompot wieloowocowy 200ml 



 
 

 

 
 

JADŁOSPIS Przedszkole Nr.24 dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II 
 

Poniedziałek 
29.10.2018 

 

Śniadanie: 
Płatki żytnie na mleku sojowym pieczywo mieszane (gluten),masło roślinne 10g, polędwica 

drobiowa 20g,  pomidor 10g         
Herbata miętowa 200 ml 

Owoc :   Jabłko  Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Ogórkowa  z ziemniakami  250 ml  (seler, żeberka wieprzowe) 
Kisiel z rodzynkami 100ml +biszkopty 2szt (gluten pszenny)  Herbata 200ml 
II danie: 
Makaron   (gluten pszenny)100g z szynką wieprzową i sosem koperkowym  100ml  Surówka z 

kapusty pekińskiej z pomidorem i szczypiorkiem 30g (olej rzepakowy) 
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Wtorek 

30.10.2018 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni),  szynka wiejska  20g, masło roślinne10g, 

ogórek zielony 10g, rzodkiewka 5g 
Herbata owocowa 200ml 

Owoc :  Śliwka  Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Jarzynowa z ziemniakami 250ml(seler, łopatka wieprzowa) 
Budyń czekoladowy 100ml (mleko sojowe)+ pieczywo wasa 1szt(gluten) 
Herbata 200ml 

II danie : 
Pulpet wieprzowy 60g , sos pomidorowy 50ml  Kasza jęczmienna100g(gluten pszenny) 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem ( jabłko, kapusta czerwona, por, olej rzepakowy)  70g 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Środa 

31.10.2018 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku sojowym 180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) 
masło roślinne 10g, sałatka z tuńczykiem i ryżem 30g, pomidor 10g, szczypior 5g 
Herbata czarna z cytryną 200ml 

Owoc : Jabłko   Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Rosół z makaronem 250ml (seler, gluten pszenny, porcja rosołowa ) 
Bułka kajzerka z masłem roślinnym i powidłami 1/2 szt 
II danie : 
Podudzie z kurczaka 60g, Ziemniaki 100g, 
surówka z ogórkiem zielonym(ogórek zielony,kapusta pekińska  szczypiorek , olej 
rzepakowy)40g Pomidory w sosie winegret 30g 
Kompot gruszkowy 200ml 

 
 

 

 

 

 

 
Piątek 

02.11.2018 

Śniadanie: 
Płatki ryżowe na mleku sojowym  pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło 

roślinne10g szynka konserwowa  10g, , ogórek 10g    
Herbata owocowa 200ml 

Owoc : Gruszka  Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Krupnik z ziemniakami  250ml(seler, łopatka wieprzowa) 
Rogal  z masłem roślinnym 1/2szt.(gluten)       Herbata 200ml 
II danie : 
Filet z łososia z warzywami) 60g/40g 
Ziemniaki z koperkiem 150g  Mix warzyw 30g 
Kompot wieloowocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym , maśle roślinnym ,  mące i selerze. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - 
cukier, miód 



 
 

JADŁOSPIS Przedszkole Nr.24 dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II 
 

Poniedziałek 
05.11.2018 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane  na mleku sojowym 180 ml, pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten 

żytni), masło roślinne 10g, szynka rubinowa 20g,pomidor 10g 
Herbata z cytryna 200ml 

Owoc : Jabłko Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Kapuśniak  z ziemniakami 250ml(seler, żeberka wieprzowe ) 
Chałka  z masłem roślinnym 1szt.(gluten pszenny)    Herbata 200ml 
II danie : 
Risotto z kurczakiem , warzywami i kurkumą 100ml, Ryż 100g Surówka z czerwonej kapusty z 
jabłkiem 70g 
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Wtorek 

06.11.2018 
 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), pasztet pieczony 10g,  masło roślinne 
10g, jajko na twardo ½ szt. , ogórek 10g, rzodkiew 5g           Herbata z pomarańczą  200 ml 

Owoc :  Gruszka  Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Pomidorowa  z makaronem   250 ml(seler ,gluten pszenny, łopatka wieprzowa) 
Kisiel 100g+ biszkopty 2 szt.(gluten pszenny) 
II danie: 
Kotlet mielony  60g,    Ziemniaki 100g (gluten pszenny) 
Surówka z pomidorów( kapusta pekińska, pomidor, natka, olej rzepakowy) 40g Sałata w ziołach 
(olej rzepakowy) 30g 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Środa 

07.11.2018 

Śniadanie: 
Kasza manna na mleku , pieczywo mieszane(guten pszenny, gluten żytni), masło roślinne 10g,    

kiełbasa krakowska 20g, sałata 5g 
Herbata miętowa 200ml 

Owoc:  Jabłko   Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Barszcz ukraiński z ziemniakami  250ml(seler, żeberka wieprzowe) 
Galaretka owocowa 100ml+wafel ryżowy 1szt     Herbata 200ml 

II danie: 
Pierogi warzywne z cebulką 160g/30g(gluten) Marchewka z jabłkiem 70g 
Kompot gruszkowy 

 
Czwartek 

08.11.2018 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane  40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło roślinne10g, szynka wiejska 
10g,pasta z makreli 10g,  pomidor 10g     Herbata z pomarańczą 200ml 

Owoc : Śliwka   Sok marchew- jabłko 
Zupa: 
Grochowa z ziemniakami 250ml(seler, gluten, udka z kurczaka) 
Budyń na mleku sojowym z brzoskwinią 100ml+herbatnik 2szt.(gluten pszenny ) 
II danie; 
Karkówka pieczona 60g     Sos pieczeniowy 50ml, 
Kasza gryczana  100g(gluten) 
Surówka Colesław(kapusta, marchew, cebulka, majonez)40g (jajko)  Sałata w ziołach (olej 

rzepakowy) 30g 
Kompot z czarnej porzeczki i jabłka 200ml 

 
Piątek 

09.11.2018 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku sojowym 180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), 

masło roślinne 10g ,wędlina drobiowa  10g, ogórek 10g , rzodkiewka 5g 
Herbata z sokiem malinowym 200ml 

Owoc :  Jabłko  Sok marchew- jabłko 

Zupa: 
Ryżowa z koperkiem    250ml(seler, szynka wieprzowa) 
Bułka drożdżowa  1 szt.(gluten)     Herbata 200ml 
II danie: 
Filet rybny w panierce (Miruna) 60g 
Ziemniaki  100g 
Surówka z kiszonej kapusty (kapusta, marchew, olej rzepakowy)40g Kapusta biała z kukurydzą i 
jabłkiem (olej rzepakowy)30g 
Kompot wieloowocowy 200ml 



 
 

 
 
 
 

 
 


